
بشخصه أي كّل قوم  (( وما كّنا معّذبين حّتى نبعث رسوال ))ال أعتقد أّن أحدا يضّيق معىن هذه اآلية  الشيخ :

( فّضلت ّص قوله عليه الّصالة والّسالم ال بّد أن يأتيهم رسول بشخصه بدعوته ذلك ألّن من املعلوم أّوال بالنّ 

(كان الّنبّي يبعث إلى قومه خاّصة وذكر فيها عليه الّسالم قوله وأنّه   على األنبياء قبلي بخمس خصال )

(( وما أرسلناك إّال كافّة للنّاس قوله عليه الّسالم وبعثت إىل الّناس كافّة مع قوله تعاىل  وبعثت إلى الّناس كافّة )

كّل هذا وذاك يدّل على أّن بعثة الّرسول عليه   (( وما أرسلناك إّال رحمة للعالمين ))، وقوله نذيرا ))بشيرا و 

الّسالم ليست فقط لشخصه بل وببلوغ الّدعوة إىل من بعد وفاته عليه الّصالة والّسالم كذلك نقول حينما قال 

بعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه ال يعين ي ( وكان الّنبّي يبعث إلى قومه خاّصة )عليه الّسالم 

الّصالة والّسالم هذه حقائق يف اعتقادي ال ميكن ألحد أن مياري أو جيادل فيها ألنّه سيلزمه حمظوران اثنان 

احملظور األّول أن يعتقد أّن بعثة الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم إىل الّناس كافّة حمصورة بالعرب اّلذين دعاهم الّرسول 

ليه الّصالة والّسالم مباشرة إىل اإلسالم أّما بعد وفاته فقد انتهت دعوته عليه الّسالم وبعثته ورسالته والّشيء ع

اآلخر وهذا بال شّك باطل والّشيء اآلخر مثله وهو أن يعتقد أولئك الّشاّكني املرتابني يف صّحة تلك األحاديث 

ا حنن اليوم معشر املسلمني وعددهم يبلغ عشرات املاليني وهي صحيحة دون خالف بني العلماء أن يعتقدوا أنّن

مل تبلغنا الّدعوة ملاذا ألنّه ما جاءنا رسول مباشرة فهل من عاقل يقول مبثل هذا القول اّلذي يلزمهم أن يقولوا به 

ول لكّنهم م يقولون هؤالء ما جاءهم رس÷إذا قالوه يف العرب اّلذين كانوا قبيل بعثة الّرسول عليه الّسالم ألنّ 

يعلمون أّم جاءم دعوة إبراهيم وإمساعيل عليهما الّصالة والّسالم وهي دعوة الّتوحيد فكفر من كفر ا وآمن 

من آمن ا فإذن فال فرق بني دعوة إبراهيم وإمساعيل من حيث مشوهلا لكّل من بلغته الّدعوة ولو بعد وفاة 

صود من بعثة الّرسول هو الّشخص وإّمنا املقصود دعوته ورسالته ذلك الّرسول املرسل إليهم مباشرة ألنّه ليس املق

بأنّنا لو فرضنا إنسانا يف زمن الّرسول املبعوث مباشرة إىل قوم ما كان أصّم أبكم التقى مع الّرسول املبعوث لكّنه 

الّرسول بشخصه والعكس  هو ال يفقه شيئا ممّا يقوله ملا به من صمم وبكم فهذا مل تبلغه الّدعوة وإن كان قد بلغه 

كذلك حني نتصّور قوما جاءم دعوة الّرسول عليه الّسالم دون أن يروا الّرسول بعينه وشخصه فقد قامت احلّجة 

بالنسبة لتلك األحاديث ...عليهم إذا كان األمر كذلك وهو كذلك دون خالف بني مسلمني فحينئذ جاء 

ن أهل الّنار فالزم ذلك أّم قد بلغتهم الّدعوة وأقيمت عليهم الّصحيحة اّليت تشهد بأّن أولئك األشخاص هم م

احلّجة فال جرم أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم حكم عليهم بأّم من أهل الّنار فقول من يقول بالّذات يف 

هم رسول مباشرة هذه األحاديث أّن إمساعيل أو إبراهيم أو غريمها من األنبياء اّلذين أرسلوا إىل العرب ما جاء

فهذا كما لو قال قائل اليوم أّن الّتابعني وأتباع الّتابعني إىل هذا الّزمان وإىل آخر الّزمان اّلذي اليبقى على وجه 



األرض من يشهد أن ال إله إّال اهللا إّال جاءت ريح طّيبة وقبضت أرواحهم كّل هؤالء من املسلمني أتباع الّصحابة 

الّدعوة ألّم ما جاءهم الّرسول فهل من عاقل يقول مبثل هذه الكلمة ظّين أنّه ال  ومن بعدهم نقول مل تبلغهم

أحد يقول إذن حنن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا ألنّه ليس املقصود من إرسال الّرسل فيما قبل الّرسول 

م الّرسول مباشرة بدعوته فال فرق بني قوم دعاه ...عليه الّسالم هو أشخاصهم فقط بل املقصود دعوم أيضا 

وبني قوم أو أقوام آخرين جاءم دعوة الّرسول بواسطة أتباع الّرسول فكّل من هؤالء وهؤالء قد قامت حّجة اهللا 

عّز وجّل على الّناس مجيعا بطريق من هاتني الطّريقتني إّما بوصول دعوة الّرسول بواسطته هو مباشرة أو وصول 

اّلذين آمنوا به فحينئذ نعرف من هم أهل الفرتة وخالصة ذلك أّن أهل الفرتة هم  دعوة الّرسول بواسطة أتباعه

اّلذين مل تبلغهم دعوة الّرسول صّلى اهللا عليه وآله وسّلم مباشرة منه إليهم أو بواسطة أحد أتباع هذا الّرسول إىل 

قصرية حول الّدعوة اّليت جيب أن هنا فيما يبدو يل ينتهي اجلواب عن الّسؤال الّسابق ولكن ال بّد يل من كلمة 

تبلغ ناسا لتكون حّجة اهللا قائمة عليهم ألّم قد تكون جاءم الّدعوة بطريق غري طريق الّرسول فال تكون احلّجة 

قائمة يف هذه احلالة لتقصري وقع من هؤالء املبّلغني فقد ذكرت آنفا أّن الّرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتني الطّريقة 

بشخص الّرسول وهذه بال شّك وال ريب أقوى من الطّريقة األخرى وهي أن تصل الّدعوة إىل قوم ما األوىل 

بواسطة أتباع الّرسول سواء كان هؤالء األتباع من أتباع الّرسول مباشرة أو على الّتسلسل كما نقول يف فهم 

فخري الّناس أصحابه عليه  ذين يلونهم )( خير الّناس قرني ثّم اّلذين يلونهم ثّم الّ حديث الّرسول عليه الّسالم 

الّسالم ألّم هم اّلذين أرسل إليهم الّرسول مباشرة ّمث الّتابعون هلؤالء األصحاب ّمث أتباعهم فالطّريقة األخرى أن 

تصل الّدعوة إىل ناس ما بطريق أتباع الّرسول سواءا الّتابعني بالّصحابة أو أتباعهم أو من جاء من بعدهم كما هو 

واقعنا اليوم اّلذي أريد أن أذّكر به إمتاما للفائدة أّن الّدعوة اّليت تصل إىل قوم ما بالطّريقة األخرى ليس بطريقة 

الّرسول مباشرة جيب أن تكون هذه الّدعوة قد بلغتهم صافية نقّية ال تغيري فيها وال تبديل فيها وال حتوير ألّا يف 

وغ الّدعوة إليهم بواسطة األتباع كما لو كانت وصلت إليهم بواسطة الّرسول هذه احلالة إذا بلغتهم كذلك تكون بل

مباشرة أّما إذا كان األمر على خالف ذلك أي إّن قوما ما أو ناسا ما بلغتهم دعوة اإلسالم حمرّفة مغّرية مبّدلة 

مل تبلغهم الّدعوة ألّن املقصود  وخباّصة ما كان منها متعّلقا يف أصوهلا ويف عقيدا فهؤالء الّناس أنا أّول من يقول

بلوغ الّدعوة على صفائها وبياضها ونقائها أّما على الفرض اآلن أّا بلغتهم مغّرية مبّدلة فهؤالء مل تبلغهم الّدعوة 

وبالّتايل مل تقم حّجة اهللا تبارك وتعاىل عليه هذا اّلذي أردت أن أضيفه إىل ما سبق من البيان لتتّم الفائدة إن شاء 

  هللا .ا

ال شّك أّن الّدعوة وصلت إىل كثري من الّناس ولكن هؤالء الّناس خيتلفوا ناس درسوا إىل جانب  ... السائل :



هذه الّدعوة احملرّفة درسوا القرآن والّلغة العربّية بعلومها من بالغة وبيان إىل آخره والّنحو والّصرف فهموا الّلغة فهما 

يء من تفاسري الّسلف هناك دعوة قائمة أيضا تؤّكد املبادئ وقواعد الّتوحيد واضحا فهموا القرآن اطّلعوا على ش

اّليت جاء ا القرآن الكرمي كّل هذا يتوّفر يف كثري من الّناس سواء العرب منهم فهل نقول يف هؤالء أّم ما قامت 

  عليهم احلّجة وما بلغتهم الّدعوة ؟

  ومن يقول ذا ! الشيخ :

  تبادر .أخشى أن ي السائل :

  الطّرف الثّاين بلغتهم الّدعوة . ... الشيخ :

  أي طرف ثاين ؟ السائل :

  اّلذي يقابل هذا الّطرف اّلذي وصفته . الشيخ :

  ال ال . السائل :

  هذا هو املهّم بارك اهللا فيك . الشيخ :

وعقائدها وتراثها وكذا وكذا ال ال أقول ذا مثال اآلن مدرسة كاألزهر تدّرس العلوم اإلسالمّية بلغاا  السائل :

فهل نقول يف هؤالء مثلهم أيضا بعض املدارس األجنبّية يدرسون هذه العلوم يدرسون القرآن وعلومه ولغته 

بأصنافها فهل نقول يف هؤالء اّليت وصلتهم الّدعوة حمرّفة عن طريق األشعريّة أو غريهم لكن بقي هناك ما تقوم به 

العربّية وفهمهم لعلوم القرآن وعلوم احلديث وتراث الّسلف الّصاحل هل يعين نقول  عليهم احلّجة من فهمهم لّلغة

  يف هؤالء يعين بلغتهم احلّجة فعال فقامت عليهم أو نقول فيه احتمال أنّه ما بلغتهم احلّجة ؟

  أنا أعتقد بارك اهللا فيك أنّنا يف كّل املسائل جيب أن نأخذ أوضح األمثلة وليس أغمضها . الشيخ :

  نعم . السائل :

فاآلن لنقل عن املسلمني األعاجم املسلمني األعاجم ال نتحّدث عن علمائهم بل لنقل عن العرب أّمة  الشيخ :

العرب اّلذين ليسوا من العلماء هل بلغتهم الّدعوة ألّن املهّم أن نتكّلم يف األّمة اّليت نقول عنها أّا أّمة مسلمة 

ا ال نريد أن نتكّلم عن خنبة منها خباّصة هذه األّمة العربّية أو األعجمّية وإّمنا نتكّلم سواء كانوا عربا أو كانوا عجم

عن عاّمة هذه األّمة هل بلغتهم الّدعوة يف هذا العصر أنت ذكرت األزهرّيني خباّصة ترى املصرّيني كأّمة كشعب 

إىل الّصحابة وكما نقلها الّصحابة إىل عفوا هل بلغتهم الّدعوة كما جاء ا رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم 

الّتابعني وهكذا أنا أقطع بأّن هذا الّشعب كشعب مل تبلغهم الّدعوة كما جاءت وكما أنزلت لكن بال شّك بعض 

اخلاّصة من أولئك كما شرحتم آنفا قد بلغتهم الّدعوة وأقيمت عليهم احلّجة وحنن غرضنا من هذا البيان هو أن 



ني وخباّصة منهم األعاجم من أن نبادر إىل تسليط سيف الّتكفري عليهم وحنن نعرف أّم خنّلص عاّمة املسلم

يعيشون بني علماء كثري منهم مل يفهم الّدعوةكما جيب وقسم منهم كما أشرت فهمها كما جاءت ولكّنه اتّبع 

فرّقت بني الّدعوة بالطّريقة  هواه كما وقع مع العرب األّولني متاما اّلذين بعث إليهم الّرسول مباشرة ولذلك أنا

األوىل حيث يأيت رسول فيبّلغ قومه مباشرة هنا ما فيه جمال أن يكون الّتبليغ فيه سوء تبليغ فيه تقصري بينما نقل 

الّدعوة بالطّريقة األخرى ميكن أن يرد عليها شيء من هذا الّتقصري أو ذاك سوء الّتبليغ فهناك فرق بني الطّريقة 

قة األخرى متاما وما زلنا حنن نعيش اليوم وقد بّلغنا الّدعوة بالوسائط وخباّصة بيننا وبني الّرسول اّلذي األوىل والطّري

أرسل مباشرة إىل الّصحابة أربعة عشر قرنا فيجب أن نتصّور أّن الّدعوة إىل مجهور األّمة اإلسالمّية اليوم حّىت 

علماء ألّم من علماء الّسوء ومن اّلذين وصفهم الّرسول العرب مل تبلغهم الّدعوة كما جاءت وكما أنزلت من ال

( إّن اهللا ال ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكّنه يقبض عليه الّسالم يف احلديث الّصحيح حني قال 

العلم بقبض العلماء حّتى إذا لم يبقي عالما اّتخذ الّناس رؤوسا جّهاال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضّلوا و 

فغرضي من هذا ليس أن نقّدم عذرا ملن العذر له وهم األقلّية وإّمنا نقّدم عذرا ملن هلم عذر يف أّن  ضّلوا )أ

الّدعوة مل تبلغهم كما جاءت اليوم املصريّون مثال وكثري من أمثالنا من الّسورّيني العرب زعموا هل بلغتهم دعوة 

اّمة عاّمة املسلمني العرب فضال عن األعاجم مل تبلغهم الّدعوة الّتوحيد كما بلغت العرب األّولني أنا أقول ال الع

ألّن هؤالء اّلذين يفرتض أن يكونوا أداة هداية وإرشاد من هؤالء املنتمني إىل العلم أن يكونوا أداة هداية وإرشاد 

صوص الّصرحية من للعاّمة وأداة إضالل وإفساد للعاّمة بسبب أّن علمهم هو اجلهل بعينه ألّم يتأّولون هلم النّ 

الكتاب والّسّنة اّليت تصرّح بأّن ما يسّمونه بالتوّسل مثال هو الّشرك بعينه فالعاّمة من أين هلم أن يفهموا هذا الفهم 

الّصحيح اّلذي تفّردت ال أقول كّل أفراد هذه البالد إّمنا أقول كثري من أفراد هذه البالد تفّردت بفهم الّتوحيد فهما 

وة الّدعاة املخلصني هلم أّما تلك البالد فقّلما يوجد فيهم عامل مبعىن الكلمة وبّلغهم الّدعوة صحيحا بسبب دع

الّصحيحة ّمث هم نكلوا عنها هذا واقع العامل اإلسالمي فضال عن العامل الغرّيب لننتقل اآلن إىل الغرب أوروبا أو 

أنزهلا اهللا عّز وجّل على قلب حمّمد عليه الّصالة  أمريكا هل هؤالء األفراد من الكّفار بلغتهم دعوة اإلسالم كما

والّسالم مع األسف الّشديد ما بلغتهم فأنا أضرب لكم مثال قريبا جّدا اّلذي نعرفه ولو من سنني طويلة وما أدري 

الوضع كيف هو اآلن إّن الطّائفة القديانّية اّليت خرجت من اإلسالم مبا حتمل من عقائد باطلة هي من أنشط 

رق اّليت تتبّىن اإلسالم دينا يف دعوة األروبّيني إىل اإلسالم وقد استجاب هلم املئات بل األلوف من األروبّيني الف

سواء من األملان أو الربيطان أو األمريكان استجابوا لدعوة القديانّيني فصاروا مسلمني قديانّيني ومن عقيدة هؤالء 

ليس معناه كما نفهم حنن أي آخر  (( ولكن رسول اهللا وخاتم الّنبّيين )) أّن النبّوة مل ختتم وأّن قوله تبارك وتعاىل



النبّيني وأنّه ال نّيب بعده وإّمنا تأّولوا هلؤالء األعاجم من األروبّيني واألمريكان خامت الّنبّيني يعين زينة الّنبّيني وليس 

 هل هؤالء بلغتهم الّدعوة كما أنزهلا اهللا عّز وجّل معىن اآلية بأنّه آخر األنبياء فأسلم األروبّيون على دين القديانّيني

  اجلواب ال أّما من احنرف منهم من العلماء فهذا أمرهم واضح الإشكال فيه تفّضل

سائل آخر : نفس املقالة اّليت حنن نقوهلا أّن مشركي العرب ما بلغتهم الّدعوة كما جاءت عن الّرسول الّسابق 

  أليس له احلّق يف ذلك ؟

ال ليس له احلّق يف ذلك أّوال هذا القول ليس هي املشكلة، املشكلة هو يف العرب األّولني ليس يف  :الشيخ 

  العرب اآلخرين مشكلة أولئك اّلذين مسّيتهم باخلصوم هو رّدهم لألحاديث الّصرحية اّليت ذكرنا آنفا بعضها .

كن أن يكونوا يف الّنار ملاذا نقول حنن أّمة كّلفنا سائل آخر : والد النّيب والدته بعض اخلرافيني يقولون أّم ما مي

بأن نؤمن بالغيب واهللا امتدحنا باإلميان بالغيب فنحن نقول أّن اهللا سبحانه وتعاىل هو أعلم بعباده هو يعلم بأّن 

حّق ذلك حّىت ولو والد الّنّيب ووالدة الّنّيب وكّل من كان من أهل الفرتة وأخرب اهللا نبّيه أنّه من أهل الّنار وأنّه يست

  بعث إليه نّيب ونرتاح من هذه اإلشكاالت حّىت ال يرد علينا أي شيء ؟

  ما فهمت عليك كثريا ممّا تقول ؟ الشيخ :

سائل آخر : أنا أقول اّلذين يقولون أّن أهل الفرتة هؤالء ما ميكن أّن بعض أهل الفرتة ّممن أخرب الّنّيب صّلى اهللا 

  الّنار هؤالء ما بلغتهم الّدعوة ؟عليه وسّلم عنهم أّم يف 

حنن انتهينا من هذا قلنا من مل تبلغهم الّدعوة فهم غري معّذبني ولكن هل كّل أهل الفرتة مل تبلغهم  الشيخ :

  الّدعوة ؟

  سائل آخر : ال أنا ما أقول عن هؤالء باخلصوص ؟

  بارك اهللا فيك أنا ما أسألك أنت . الشيخ :

  نعم . السائل :

أل عن أولئك الّناس هل يعتقدون أّن كّل أهل الفرتة ما بلغتهم الّدعوة أم بعضهم بلغتهم وبعضهم مل أس الشيخ :

  تبلغهم أنا أسألك أنت عنهم ؟

سائل آخر : هم يقولون البعض والبعض يقولون والد الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم واّلذين جاؤوا قبل بعثة الّنّيب صّلى 

يهم كما حصل من عمر بن حزم اخلزاعي اّلذي جاء باألصنام إىل مّكة وفعل وفعل اهللا عليه وسّلم ولّبس عل

وغّطى عليهم دعوة األنبياء الّسابقني يقولون أّن هؤالء ما بلغتهم الّدعوة من ذلك والد الّنّيب ووالدته نقول هلم والد 

سول صّلى اهللا عليه وسّلم وإذا أخرب الّرسول الّنّيب ووالدته ورد يف الّنصوص الّصحيحة اّليت تبّني وحنن أّمة تؤمن بالرّ 



صّلى اهللا عليه وسّلم بأمر ما ميكن أن نقول أّن هذا األمر فيه كذا أو فيه ما يوحي بأّن هؤالء بلغتهم أو ما 

  بلغتهم علينا بأن نسّلم ألنّنا مسلمني ؟

بصّحة األحاديث أم الذين أنت تتكّلم عن أولئك اّلذين يؤمنون  ...أنت تتكّلم عن من يا شيخ  الشيخ :

  ينكروا ؟

  سائل آخر : يؤمنون ا ولكن ينكروا يقولون أّن األحاديث هذه واردة صحيحة لكن .

أرجوك أن جتيبين هل تتكّلم عن اّلذين يؤمنون ذه األحاديث ويصّدقون ا فيقولون كما قال عليه  الشيخ :

  ري هؤالء اّلذين ينكرون هذه األحاديث ؟أم أنت تتحّدث عن غ ( أبي في الّنار )الّسالم 

سائل آخر : أتكّلم عن اّلذين يؤمنون ا ّمث حيّرف فيقول األب املراد به العّم هم يقولون أّن النّيب صّلى اهللا عليه 

  وسّلم قال والده يف الّنار ولكن األب يراد به العّم ؟

  ن دخلت يف موضوع تأويل األحاديث .اآلن خرجت اآلن بارك اهللا فيك خرجت عن الّصدد اآل الشيخ :

  سائل آخر : أي نعم .

  طّيب حنن أتينا بأحاديث أخرى صرحية الّداللة بأّن بعض من مات يف اجلاهلّية يعّذبون يف القرب . الشيخ :

  سائل آخر : نعم .

م الّدعوة ولذلك طّيب هؤالء كيف يؤّولون هذه األحاديث إّال بالّتسليم بأّن هناك يف العرب من بلغته الشيخ :

عّذبوا فنحن اآلن ما نريد أن ندخل يف متاهات خترجنا عن ما كّنا يف صدده والّرّد عندنا واضح لكن ما بني أيدينا 

لكن أنا أتأّول األب هنا  ( إّن أبي أباك في الّنار )اآلن شخص يقول أنا بأّن النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم قال 

( واستأذنت رّبي في أن عليه لسنا يف هذا اّلّصدد سنقول وكيف تفّسر حديث األّم  مبعىن العّم فحينئذ نبدأ ونردّ 

  لعّله يقول . أستغفر ألّمي فلم يأذن لي )

  سائل آخر : يقول هذه أحاديث موضوعة .

  طّيب هذا موقف املسلم ! الشيخ :

  ؟ سائل آخر : هذا ما هو موقف املسلم أنا أقول على لسان هؤالء وكيف نرّد عليهم

  سبق كيف نرّد عليهم اآلن أتينا بأحاديث صرحية بأّن بعض من مات يف اجلاهلّية معّذب . الشيخ :

  سائل آخر : أي نعم .

  هل يؤمنون ا ؟ الشيخ :

  . ...سائل آخر : جيب عليهم أن يؤمنوا بالغيب 



ن واقعهم هل هم يا أخي بارك اهللا فيك أنت بتقول جيب عليهم هذا ما هو موضوع خالف نسأل ع الشيخ :

  يؤمنون ا أم تدفعهم عاطفتهم اجلاحمة اّليت ال تقف نعم .

  سائل آخر : تدفعهم أن ال يؤمنوا ا .

  طّيب هم ال يؤمنون ا . الشيخ :

  سائل آخر : اّلذي يؤمن بالغيب ال يستحّق أن يناقش .

  سائل آخر : لو مسحتم يا شيخ .

  تفّضل . الشيخ :

  الّدعوة الّسلفّية هلا نشاط يف العامل العرّيب واإلسالمي عموما . سائل آخر : ال شّك أنّ 

  نعم . الشيخ :

سائل آخر : ومن آثار هذه الّدعوة جتد املسلمون يف اهلند يبلغون املاليني الّسلفّيني اثنا عشر مليون مثال يف 

  ين فهموا الّدعوةبنقالداش اثنا عشر مليون يف باكستان اثنا عشر مليون يف اهلند أكثرهم عواّم يع

  احلمد هللا ذلك ما نبغي . الشيخ :

  سائل آخر : هذا شيء .

  طّيب . الشيخ :

سائل آخر : هؤالء الّسلفّيون عاّمتهم عندهم ثقافة متّكنوا من نشر الكتب املرتمجة اّليت تبلغ العواّم وغري العواّم هذا 

وه إىل الّتوحيد وحيّذر من الّشرك أخي يف نفس أخي املستوى واحد هذا عاّمي وعامّي يأيت إىل الكتاب هذا يدع

  املستوى أو أقّل مّين يقرأ هذا وال يقبل هل يعذر هذا األخ .

  : ال يعذر إذا قّدمت إليه العقيدة صحيحة كما جاءت .الّشيخ 

  سائل آخر : قّدمت صحيحة .

  : ال يعذر .الّشيخ 

ط سلفّي قوّي يف سورية نشاط سلفي جّيد يف سائل آخر : يف مصر نشاط سلفي قوّي جّدا يف الّسودان نشا

واحد يسمع هذه اخلطبة يقول كلمة احلّق تبّني  ...األردن على مستوى الكتب والّدعوة يف املساجد واخلطابة 

الّتوحيد الّشرك البدعة قال واهللا هذا كالم حّق استجاب وسّلم هذا فرد مستوى أو أذكى منه مسع هذا الكالم 

  ال إله إالّ اهللا ويبّني الّتوحيد من الّشرك ما يقبل هذا قامت عليه احلّجة وإالّ ما قامت .احلّق لّلذي يشرح 

  بارك اهللا فيك هذه حياة عشناها حنن يف سوريّة . الشيخ :



  سائل آخر : نعم .

  لكن ملاذا تدع اجلانب اآلخر الّسليب اّلذي ال شّك فيه . الشيخ :

  سائل آخر : نعم .

مثال بالقديانّيني ودعوم هل هؤالء األوروبّيني اّلذين جاءم الّدعوة اإلسالمّية بطريق ضربنا لكم  الشيخ :

  القديانّيني قامت عليهم احلّجة ؟

  سائل آخر : ال .

  إي هذا هو . الشيخ :

  سائل آخر : أنا ما أعرف هذا أعرف فيمن بلغتهم الّدعوة على وجه صحيح .

  يك ولكن املشكلة موش يف هذا الّنوع املشكلة يف الّنوع الثّاين .وأنا معك يف هذا بارك اهللا ف الشيخ :

سائل آخر : إّن كثريا من العواّم أمامي يف هذا املسجد يف هذه املدرسة يف هذا املكان خيطب واحد يقّدم هلم  

يقوله يعين كتب يعين كّلهم يف مستوى واحد هذا يقبل احلّق وهذا يرفضه بتهمة أّن هذا وّهايب وهذا الكالم إّيل 

ضالل وحتريف لكتاب اهللا بينما اآلخر يقول واهللا هذا كالم سليم وهذا كالم حّق يقوم على قال اهللا قال رسول 

اهللا تقّبل هذا ورفض هذا هل يعين نفهم إخواننا أّن هؤالء وإن مسّيناهم عواّم عندهم عقول وإن مسّيناهم عواّم فقد 

ذه عذرا هلم مادام قد بلغتهم الّدعوة على الوجه الّصحيح عن طريق قامت عليهم احلّجة ومل تكن عاّميتهم ه

  الكتب أو عن طريق ؟

  حوهلا ندندن . الشيخ :

  سائل آخر : بارك اهللا فيك .

  بلغتهم الّدعوة . الشيخ :

  سائل آخر : جزاك اهللا خريا .

  بلغتهم الّدعوة انتهى األمر . الشيخ :

  سائل آخر : بارك اهللا فيك .

لغتهم الّدعوة سليمة انتهى األمر بلغتهم الّدعوة غري سليمة انتهى األمر ما بلغتهم الّدعوة مطلقا انتهى ب الشيخ :

  األمر

  سائل آخر : هذا الكالم .

  فاملسألة واضحة جّدا . الشيخ :



وا من يسأل أحد الّسائلني فيقول ما هو رأيكم يف قول بعضهم إّن األشاعرة من أهل الّسّنة ولكّنم ليس السائل :

أهل الّسّنة احملضة وهناك قول آخر يقول األشاعرة من أهل القبلة ال من أهل الّسّنة فما هو رأيكم يف هذين 

  القولني ؟

حنن نقول األشاعرة مع أهل السنة يف بعض األفكار والعقائد وليسوا معهم يف كثري منها ويف اعتقادي أّن  الشيخ :

ملسألة ال يفيدنا ال قليال وال كثريا ألنّنا إن قلنا إّن األشاعرة ليسوا من أهل مثل هذا القول بالّتفصيل يف مثل هذه ا

الّسّنة مطلقا أو قلنا إّم من أهل الّسّنة مطلقا أو جئنا بالّتفصيل اّلذي يشهد له الواقع ما هو املقصود من الّنفي 

اس نقطع بأّم ليسوا من أهل الّسّنة أال واإلثبات إذا قلنا إّن األشاعرة ليسوا من أهل الّسّنة فسنقيم مقامهم ن

وهم املعتزلة مثال املعتزلة ال خيتلف فيهم اثنان وال ينتطح فيهما عنزان أّم ليسوا من أهل الّسّنة هذه اتّفقنا هي 

ّم طائفة من الفرق اإلسالمّية أّم ليسوا من أهل الّسّنة أال وهم املعتزلة ما الفرق حينئذ بني من اتّفقنا على أ

ليسوا من أهل الّسّنة وبني من قد خنتلف فنقول إّم من أهل الّسّنة مطلقا أو إّم ليسوا من أهل الّسّنة مطلقا أو  

كما أعتقد أنا وأراه واقعا إّم يف بعض املسائل من أهل الّسّنة ويف بعض املسائل من أهل االعتزال ما مثرة هذا 

إّم من أهل الّسّنة أّم على هدى من رّم يف كّل ما اعتقدوه وما اإلختالف إن كان املقصود حينما نقول 

سطّروه فهذا خطأ الشّك وال ريب فيه وإن قيل أيضا هكذا مطلقا يف الطّرف املقابل إّم ليسوا من أهل الّسّنة 

هل الّسّنة يف كثري من أي أخطؤوا يف كّل ما حتّدثوا به يف ما يتعّلق بالعقيدة قلنا أيضا هذا خطأ ألّم يوافقون أ

املسائل اّليت خالف أهل الّسّنة فيها أهل االعتزال وإذا كان املقصود بيان واقع هذه الطّائفة اّليت تشمل أكثر من 

عرفوا بأهل الّسّنة واجلماعة نفهم املقصود هو تعريف املسلمني بعاّمة عن واقعهم قرم وبعدهم من أهل الّسّنة 

لّتفصيل اّلذي يشهد له الواقع إّم مع أهل الّسّنة يف كثري من إميام بأحاديث الّصفات حّقا وعلينا أن نقول با

وآيات الّصفات وإّم ليسوا معهم يف كثري من آيات وأحاديث الّصفات أخرى حينئذ نكون قد قلنا العدل ومل 

ل الّسّنة مطلقا كاملعتزلة وال قلنا إّم نظلم هؤالء الّناس مل نبالغ فيهم ومل نتسامح معهم ما قلنا إّم ليسوا من أه

من أهل الّسّنة كأهل احلديث وإّمنا قلنا هم يف بعض ما يذهبون إليه هم مع أهل الّسّنة ويف بعض ما يذهبون إليه 

هم ضّد أهل الّسنة وحينئذ ما نظلمهم من جهة وما نضّلل الّناس م إذا قلنا إّم من أهل الّسّنة فسيأخذون 

على األشاعرة حّىت يف هذا الّزمان ففي ذلك إضالل جلماهري املسلمني أّما إذا توّسطنا وفّهمنا  ...ل اّلذي بالّتأوي

الّناس واقعهم فحينذاك مجعنا بني العدل معهم وعدم الظّلم وبني بيان احلّق للّناس حّىت ما يتوّرطوا ويصبحوا 

  خالفة للّسّنة الّصحيحة .أشاعرة معهم يف بعض ما يذهبون إليه يف بعض العقائد امل

  سائل آخر : نقول إّم من أهل الّسّنة باملعىن العاّم وليس باملعىن اخلاّص ؟



  نعم هكذا أعتقد . الشيخ :

ا قال ليسوا من أهل الّسّنة احملضة .  السائل :
ّ
  كان دقيقا مل

  مجيل نعم . الشيخ :

تبارك وتعاىل واليوم اآلخر وخلق القرآن وما شاكل ذلك سائل آخر : إذا نظرنا لألشاعرة من ناحية العقيدة يف اهللا 

إذا نظرنا من هذه الزّاوية األشعريّة ميكن أن نصّنفهم بأّم يشاركوا أهل الّسّنة يف كثري من األشياء وخيالفون يف 

ة فأنا أرى أّن كثريا األشياء املعروفة لكن املصيبة والبالء اّلذي دهى األشعريّة أّن كثريا منهم اعتنقوا املذاهب الّصوفيّ 

من األشاعرة اّلذين تصّوفوا على طريقة ابن عريب على طريقة الّتيجاين يف العصر احلاضر فنظري أّم أخّس من 

اخلوارج واملعتزلة وال جيوز أن حيسبوا إذا كانوا ذه احلالة من الغلّو يف الّتصّوف الذي فيه أّن األولياء يعلمون الغيب 

ن يستغاث م إىل آخره إذا ضّموا إىل أشعريّتهم هذه البدع اخلبيثة ففي نظري هم شّر من يتصرّفون يف الكو 

  املعتزلة واخلوارج وال جيوز أن ينسبوا إىل الّسّنة حبال من األحوال واهللا أعلم .

ال ما فيه تعارض بس أريد أن ألفت نظر الدّكتور أنت اآلن بارك اهللا فيك ال تتكّلم عن مذهب  الشيخ :

ألشاعرة وكالمنا يف مذهب األشاعرة أنت تتكّلم عن أفراد منهم وحنن موضوعنا خمصوص مبذهب األشاعرة ا

مذهب األشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوّيف اجلواب ال لكن أال يوجد يف األشاعرة صوفّيون ومتحزّبون 

يوجد فيهم من هو صويف أيضا ومتعّصبون البن عريب اجلواب نعم لكن أيضا يأيت سؤال ثاين ترى املاتريديّة ال 

اجلواب نعم يوجد لكن هل يف مذهب املاتريديّة يف العقيدة الّتصّوف اجلواب ال فإذن جيب أن حنّدد الكالم 

حينما نتحّدث عن مذهب طائفة من املسلمني نصفهم مبا فيه أّما أفراد من املسلمني هؤالء هلم احنرافات أخرى 

ينتمي إليها يعين مثال اآلن أال يوجد يف من يّدعي الّسلفّية يرتكب خمالفات ال نقول هذا مذهب الطّائفة اّليت 

  شرعّية ؟

  بلى . السائل :

ال بّد أن يوجد شيء من ذلك لكن ارتكام ملثل هذه املخالفات اليصّح أن ينسب إىل املذهب  الشيخ :

  الّسلفّي .

  كبه ويرى أنّه فسق وحرام .سائل آخر : ال بس الّسلفّي ال يتديّن ذا الباطل اّلذي ارت

  صحيح صحيح . الشيخ :

  سائل آخر : لكّن هذا يتديّن ذه الطّرق الّضالّة على أّا دين

  هو بارك اهللا فيك القصد يعين هل هذا مذهب أم هذا تصّرف فرد من األفراد أو أفراد ؟ الشيخ :



  سائل آخر : ال صارت مذاهب صار الّتصّوف مذاهب .

م عن الّتصّوف نتكّلم عن األشعريّة كمذهب هل هو صوّيف اجلواب ال أم هل يوجد يف األشاعرة النتكلّ  الشيخ :

  متصّوفة نعم يوجد هذا هو الذي ينبغي .

سائل آخر : ال أنا أقول هذه الّتساؤالت منشؤها أّن بعض الّناس جيّمعون هذه اجلماعات ويريدون أن يعّدوهم 

قول إّن هذه اجلماعة األشعريّة عندنا يعين هم من أهل الّسّنة فال نتكّلم عليهم من أهل الّسّنة ولو كانوا صوفّية وي

  وهذا الكالم يفّرق وميّزق ويضّيع املسلمني ؟

  شوف يا دكتور . الشيخ :

سائل آخر : يريدوا أن يصبغوا هؤالء بصبغة أهل الّسّنة دون أن يعين يرتكوا جماال للّناقد واملتكّلم والّداعي إىل ما 

  هم بارك اهللا فيك .عند

  خّلينا نقول كلمة سواء اآلن هل يصّح أن نقول إّن املتصّوفة من أهل الّسّنة ؟ الشيخ :

  سائل آخر : يقولوا من أهل الّسّنة .

ال ليسوا حنن هل جيوز لنا أن نقول عن املتصّوفة إّم من أهل الّسّنة يعين املعروف عند املسلمني أّن  الشيخ :

  هبهم هو مذهب أهل الّسّنة ؟الّصوفّية هم مذ

  سائل آخر : فيه كثري من الّصوفّية عّدهم ابن تيمّية من أهل الّسّنة .

: حنن بنتكّلم عن اجلماعة ما بنتكّلم عن األفراد بتكّلم عن اجلماعة الّصوفّية مذهبهم مذهب أهل الّسّنة الّشيخ 

يوجد هذا كذلك األشاعرة هل األشاعرة كمذهب   اجلواب ال أّما يوجد أفراد منهم متمّسكون بالّسّنة ممكن أن

هو من مذاهب أهل الّسّنة أم ال اجلواب قلنا آنفا هم يف بعض ما يذهبون إليه يوافقون أهل الّسّنة ويف البعض 

اآلخر خيالفون أهل الّسّنة ويلتقون مع املعتزلة أّما أن يوجد يف هؤالء األشاعرة صوفّية هذا تصّرف شخصّي وليس 

 مذهّيب ليس من مذهب األشاعرة هذا إّمنا هو أمر يطرأ على األفراد كما قلنا آنفا إّن بعض الّسلفّيني هو تبّين 

  يتصرّفون بتصرّفات ختالف الّشريعة فما نقول إنّه هذا مذهب الّسلفّيني إّمنا هو تصّرف أفراد منهم .

اآلن أفراد ال جتد نيوبندي أو برويلي سائل آخر : شيخ بارك اهللا فيك اآلن هذه أمور منهجية ما هي تصرفات 

إّال وهو صويف هذا الّشيخ عبد الّصمد واإلخوان يعرفوم ال جتد مثال يف املغرب غري سلفّي إّال وهو على طريقة 

  أشعري صويف يف نفس الوقت نادر من ينجو من حبائل الّصوفّية من األشعريّة .

أّن الّصوفّية إذا ذكروا اهللا يف مكان وجب حفر هذا املكان  يا شيخ بارك اهللا فيك يف الفقه احلنفي الشيخ :

وإخراج الّرتاب إىل اخلارج هؤالء أحناف هؤالء ماتوريديّة ومع ذلك فهم ضّد األشاعرة عفوا ضّد الّصوفّية وقال 



  قائلهم " 

  أيا جيل ابتداع شّر جيل *** لقد جئتم بأمر مستحيل .

  ثل البهائم وارقصوا يل .أيف القرآن قال لكم إهلي ***  كلوا م

وأحد هؤالء احلنفّية وهو الّشيخ حمّمد إبراهيم احلليب أّلف رسالة يف الّرد على هؤالء عنواا يغنيك عن مضموا  

الّرهص والوقص ملستحّلي الرّقص يعين الذّكر فهؤالء أحناف وهم حياربون الّصوفّية أشّد حماربة لكن يوجد منهم 

لك يوجد ولكن ليس مذهبا هلم والدي مثال حنفي مع األسف متعّصب ورّمبا بلغكم ما   من هو صوّيف أنا بأقول

كان يقع بيين وبينه لكن ماكان صوفّيا كان عنده احنرافات طبعا متيل إىل البدعة وما شابه ذلك لكن ماكان 

من لوازمه مثال أن  صوفّيا فإذن هذه تصرّفات فرديّة وليست نابعة من نفس املذهب من كان أشعريّا فال بّد أنّ 

يؤّول مثال الّرمحن على العرش استوى هذا مذهبه لكن من كان أشعريّا فليس بالّضروري أن يكون صوفّيا ألّن هذا 

  ليس من لوازم املذهب .

  شيخنا أحد اإلخوة يعّقب . السائل :

  نعم الشيخ :

  وايل يف رسالته ؟حول موضوع األشاعرة وأهل الّسّنة يقول يذكر الّشيخ سفر احل السائل :

  مني ؟ الشيخ :

الشيخ سفر احلوايل يف رسالته منهج األشاعرة يف العقيدة أّم اليوافقون أهل الّسّنة متاما إّال يف الّصحابة  السائل :

  واإلمامة مثّ اإلختالف يف الباقي كثري فما هو رأيكم ؟

  هذا احلصر واإلستثناء ليس بصحيح ؟ الشيخ :

  . ليس بصحيح السائل :

أليس يوافقون أهل الّسّنة يف اإلميان بصفة العلم مثال والّسمع والبصر أال يشاركون أهل الّسّنة يف هذا  الشيخ :

  خالفا للمعتزلة

سائل آخر : يقول يثبتوا ال كما يثبتها أهل الّسّنة ويدّلل على ذلك الّشيخ من كتبهم يقول ال يثبتون ما يثبتونه 

  مثل إثبات أهل الّسّنة .

  ماذا يقولون يف العلم اإلهلي ما الفرق بني األشاعرة وبني أهل احلديث ؟ الشيخ :

سائل آخر : هو دّلل يف رسالته على ما كان يقول وحصر أّن املوافقة من كّل وجه ألهل الّسّنة يف هاتني القضيّتني 

.  



ول به أهل الّسّنة ما يقول به سائل آخر : يقولون عليم بال علم ومسيع بال مسع ما يوافق نفس العلم اّلذي يق

  األشاعرة ؟

أال يقال إّن قضّية العلم هي مسألة فرعّية مندرجة حتت أصل الّصفات وهم يف أصل الّصفات بشكل  السائل :

  عاّم خيالفون أهل الّسّنة لكن ال مينع هذا أن يوافقوهم يف جزئّيات كإثبات العلم مثال أو شيئا من هذا ؟

  وله ؟هذا اّلذي نق الشيخ :

  سائل آخر : يقولون بالوجود ويقولون ال فوق وال حتت وال بأّي مكان أليس هذا قول األشاعرة ؟

من خالل قرائيت لكتاب الّشيخ أنّه يقول ال بّد أن يوجد عندهم ما خيالف طريقة أهل الّسّنة  ...سائل آخر : 

ن وجه وخيتلفون يف بعض الّتفصيالت ممّا واجلماعة يف إثبات تلك القضّية فهم قد يّتفقون معهم من وجوه أو م

  يف هذه القضية ؟ ...جيعلهم ال يكونون مثل أهل الّسّنة واجلماعة يف إثبات ما يثبتون 

ما قلنا غري هذا ما قلنا إّم مع أهل الّسّنة يف كّل ما عليه أهل الّسّنة وال قلنا إّم خيالفون أهل الّسّنة يف   الشيخ :

  ّنة .كّل ما عليه أهل السّ 

سائل آخر : اّلذي أقصده أّن الشيخ يقول تتّبع ما يقال عنهم أنّه يوافقون أهل الّسّنة واجلماعة فيه ألنّه حنن 

اّلذي حفظناه ودرسناه ونسمعه من مشائخنا ورّدوا به على كثري من الّضاّلني يف هذا اجلانب وليس الّردود على 

خ عبد العزيز بن باز ورّد عليه الشيخ الفوزان ورّد عليه سفر كذلك يف رّد عليه الشي ...الّصابوين وعلى البهنساوي 

رسالته هذه فيقولون دائما جند كأّن اخلالف بني أهل الّسّنة واجلماعة وبني األشاعرة ينحصر يف قضّية الّصفات 

يف هاتني القضّيتني إذن الشيخ جاء وقال إّين تتّبعت عقيدة األشاعرة فوجدم ال يّتفقون متاما مع أهل الّسّنة إّال 

ليس يف الّصفات فقط يعين يف أصول اإلميان يف أمور أخرى يعين بل يف مجيع األمور إذا وافقوا أهل الّسّنة 

  واجلماعة من بعض الوجوه فهم خيتلفون معهم إالّ يف هاتني القضّيتني فهم مّتفقون متاما مع أهل الّسّنة واجلماعة .

أال تعتقدون أّن األشاعرة يؤمنون باإلرادة  ...الم ذا احلصر إّال يف هاتني املسألتني موش مسّلم هلذا الك الشيخ :

  اإلهلّية

  ؟ ...سائل آخر : يقول ال يثبتوا كما يثبتها أهل الّسّنة واجلماعة إذن هم خمتلفون معنا 

احلقيقة يلتقون مع املعتزلة هذا  معروف اعتقادهم يف الكالم اإلهلي أّم يؤّولون بالكالم الّنفسي ويف ... الشيخ :

  ما فيه إشكال لكن أنا حبكي هذا احلصر .

سائل آخر : هذا احلصر مبّين على استقراء ومن واقع كتبهم حيث أنّه إذا قيل أّن األشاعرة يوافقون أهل الّسّنة 

ة واجلماعة متاما والّشيخ هذا نظر يف هذه املوافقة فيجد هلم خمالفة إّال يف هاتني املسألتني فهم يوافقون أهل الّسنّ 



البحث اّلذي طبع منهج األشاعرة حتت عنوان منهج األشاعرة يف العقيدة يف الكويت هو ضمن رسالته يف 

الدّكتوراه ورّمبا يتوّسع فيه هناك أكثر مع أنّه قد حبث القضّية بإسهاب يف كتابه هذا اّلذي هو منهج األشاعرة يف 

والّرجوع إىل املصادر اّليت هو رجع إليها ألّن الّشيخ استقرأ ودرس واّلذي محله على العقيدة فممكن الّرجوع إليه 

أن يفرد هذا البحث وأن ينشره يف الواقع الّردود اّليت جرت بني املشائخ وبني الّصابوين حيث أّم حصروا اخلالف 

أّم وإن كانوا يوافقون أهل الّسّنة يف الّصفات فالّشيخ استقرأ وأتى بأشياء أخرى يف اإلميان يف أشياء كثرية و 

واجلماعة لكن عندهم خمالفات كما أشرمت قبل قليل وأشار اإلخوان على أّم وإن أثبتوا العلم فلهم خمالفة مع 

أهل الّسّنة واجلماعة ال يوافقوم فيثبتون العلم كما يثبته أهل الّسّنة واجلماعة وفق الّنصوص الّشرعّية من الكتاب 

  ة .والّسنّ 

املهّم أنّه الخالف أّن األشاعرة خالفوا أهل الّسّنة يف كثري من األمور لكن ذا الّتحديد وذا احلصر  الشيخ :

  صعب اإلعتقاد به .

سائل آخر : الّشيخ سفر احلوايل رّد على الّصابوين وغريه ّممن نقلوا عن أهل أّن األشاعرة من أهل الّسّنة واجلماعة 

لّسّنة واجلماعة هذه الّلفظة هلا معنيان معىن عاّم ومعىن خاّص املعىن العاّم مقابل الرّافضة فهم فكان ذكر أّن أهل ا

  من أهل الّسّنة واجلماعة بالّنسبة ملقابلتهم للرّافضة ولكن ليسوا من أهل الّسّنة واجلماعة بالّنسبة ألهل احلديث .

  أي نعم . الشيخ :

  العاّم واخلاصّ  سائل آخر : الّشيخ ذكر املعىن دون ذكر

  الشّك يف هذا ؟ الشيخ :

  ؟ ( إّن اهللا خلق  آدم على صورة الرحمن )بالّنسبة حلديث  السائل :

  ارفع صوتك عشان يسمع اآلخرون نعم . الشيخ :

  ( إّن اهللا خلق آدم على صورة الّرحمن )بالّنسبة حلديث  السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  حية الّضعف والّصحة ؟توجيه هلذا احلديث من نا السائل :

قد تكّلمنا عن هذا احلديث أّوال  كتابة يف بعض األجزاء من الّسلسلة وبّينا أّن ليس له إسناد يصّح  الشيخ :

ال يوجد له إسناد بلفظ  ( خلق اهللا آدم على صورة الّرحمن )وميكن اإلحتجاج به فأعود ألقول بأّن حديث 

نت ذلك كتابة وحماضرة واألمر أكثر من ذلك يف اعتقادي ألّن احلديث على صورة الّرمحن تقوم به احلّجة قد بيّ 

هذا مع ضعف إسناده خمالف من حيث الّرواية للحديث الّصحيح املّتفق عليه بني الّشيخني حيث روياه بالّسند 



يس هلا إسناد ، فهذا الّضمري أظهر يف الّرواية األوىل ول( خلق اهللا آدم على صورته )الّصحيح بطبيعة احلال بلفظ 

  صحيح وحينذاك بالقواعد العلمّية احلديثّية تضطرّنا إىل أن نرّد هذه الزّيادة اّليت حتّدد أّن مبدأ الّضمري .

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

 ( خلق اهللا آدم على صورته )وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته فإذا عرفنا احلديث الّصحيح روي بلفظ  الشيخ :

فإذا ما  ( خلق اهللا آدم على صورة الّرحمن )ّرواية األوىل واّليت أظهرت املضمر يف الّرواية األخرى فقالت وأّن ال

عرفنا أّن إسناد هذه الّرواية ال يصّح فحينئذ يضطرّنا ما نعلمه من علم احلديث أن نقول إّا زيادة لفظ الّرمحن 

على صورته من أجل ذلك اختلف العلماء قدميا وحديثا على  زيادة على الّرواية الّصحيحة احملفوظة واّليت قالت

، وهذا اخلالف يف اعتقادي جيب أن يفرغ منه ( خلق اهللا آدم على صورته )مرجع الّضمري يف الّرواية الّصحيحة 

 ... ( خلق اهللا آدم على صورته طوله سّتون ذراعا )بعد أن وقفنا على رواية اإلمام البخارّي يف صحيحه بلفظ 

( خلق تكون رواية البخاري الّصحيحة مفّسرة مبّينة للّرواية الّصحيحة األخرى وهي قوله عليه الّصالة والّسالم ف

( خلق اهللا آدم على فمرجع الّضمري يف صورته اّتضح يف رواية اإلمام البخارّي بلفظ  اهللا آدم على صورته )

  . صورته طوله سّتون ذراعا )


